Fra Stevns via Düsseldorf til Rom og retur.
29. august til 22. september 2015.
Arnold Jensen & Bodil Walde

Seecamp BUM
Sidst i august pakker vi vogntoget til sommerens anden tur sydpå. Denne gang står der bl.a
Düssendorf og Rom på planen. Vi vælger at køre over Storebæltsbroen, og videre ned gennem
Tyskland, vi overnatter på en fin plads: See Campingplatz BUM ved Borgdorf/Seedorf, et sted vi
gerne vender tilbage til.

Campingcenter Düsseldorf.

Caravansalon Düsseldorf:
Vi har bestilt plads på Caravancenter Düsseldorf, og en 2 dags billet til den store
Caravan/feriemesse, det foregår nemt over nettet i dag. Det er 2. gang, vi besøger messen, så vi ved,
hvad der venter! En stor oplevelse både at være på campingområdet med de 3000 parkeringspladser
og besøge den inspirerende og enorme Camping og ferie udstilling i de mange haller. Der er styr på

alt: shuttlebus til og fra campingområdet hele dagen, der kan hentes vand, tømmes toilet og vi kan
få et bad. På Caravancentret er der mange madboder, morgenmadstelt, øltelt, musik og fest om
aftenen.
Oplevelsen kan varmt anbefales! Størrelsen af udstillingshallerne kan ikke beskrives, de skal
opleves. Vi vælger at bruge tid på at se noget af det, som sjældent ses i Danmark. Autocamper
udvalget er overvældende, udstyrshallerne inspirerende, og Isabella telte er skam også her. Cabby
er dog ikke repræsenteret på messen, men Kabe har en stor stand med mange vogne.

Mercedes ses i flere varianter på messen
Vores køleskab vælger at strejke i den store varme - 34* ,- så da vi kommer tilbage efter den første
dag, har vi 16* i skabet. Samtidig virker panelet til indstilling af temperatur heller ikke. ØV- Nu er
gode råd dyre!
På messen har vi set den store Dometic stand, så vi vælge næste dag at gå derhen igen, for at spørge
om hjælp. De er meget hjælpsomme og tilkalder deres servicetekniker på messen, han lover at
komme forbi næste morgen inden messeåbning. Vi skal køre videre næste morgen, så det er lidt
vigtigt, at vi får styr på køleskabet.
Serviceteknikeren stiller næste morgen og finder straks de to fejl: at den varme luft fra skabet ikke
kan trække ud ( pga af en monteret plade i aftræksrøret) og printpanelet melder fejl. Han kan dog
ikke lave det her og nu, så vi vælger at køre videre på turen, vel vidende at vores medbragte
køleboks må klare opgaven på denne tur! Godt vi har den kompressor boks med!
Så efter 3 overnatninger her går turen videre til Kipfenberg – Azur Camping, hvor Ole og Gisela fra
Cabby klubben venter på os. De vil gerne følges med os på vores tur mod Rom, og næste morgen
fortsætter vi sydpå. På Azur Camping kan vi holde udenfor (med strøm og adgang til alt på
pladsen), uden at spænde af, en god ting, når man bare skal have en overnatning.

Garda:
Første stop er Garda søen efter Brenner motorvejen og Europa Brücke. Den plads, vi har udset os,
er udsolgt, og der er i det hele taget er et mylder af turister her i starten af september.
Overraskende! Vi finder en nærliggende plads, hvor vi lægger os ind – vi har beregnet et par dage
her, men prisen på denne plads gør, at vi allerede næste dag rykker videre!
Turen er baseret på brug af ACSI – 14-18 Euro pr døgn, og denne plads er ikke en ASCI plads! De
skal have 37,50 Euro for os (2 voksne, 1 campingvogn) for et nat – og der er MED pensionistrabat!
Lige ved siden af ligger man til 18 Euro! Hmm!

Toscana:
Videre næste morgen: vi vælger at køre til det næste stop, Cabby samarbejdspladsen i Toscana:
Toscana Village. Vi får en fin tur ned over Po sletten, og gennem Appenninerne. Campingpladsen
finder vi nemt med GPS'en – den ligger smukt i det bakkede Toscana.
Som Arnold siger: ” Hvorfor vælger du altid de pladser, der enten ligger i kælderen eller på 1.
sal?”.

Vi havde på forhånd hørt, at man kan komme lidt nemmere ind på pladsen end via indgangen, der er
meget stejl op og ned og med hårnålesving! Små biler med telte kan sagtens komme frem her!
Pladsen er lukket lidt ned for vinteren, så vi ligger i der ”fjerneste” hjørne i forhold til indgang,
butik og restaurant. Toiletbygningen fungerer fint, er ren og pæn, der er bare stejle trapper derop!
De næste par dage ser vi os lidt omkring i de nærliggende småbyer, vi får handlet lidt fødevarer og
set på lidt natur. Campingpladsen har et fint tilbud med rabat til kunder i den større fødevarerbutik i
næste by, så det benytter vi os af et par gange. ”Butikken” på pladsen er både meget begrænset og
dyr, så vi fravælger den.
Efter 3 dage tjekker vi ud med fin Cabby klub rabat: vi ligger her til kun 14 Euro. Det må da siges
at være OK. Vi har fået en udmærket service her, – og området er sikkert godt til at køre vinture
/madture i. Pladsen ligger mellem Pisa, Firenze og Livorno – tæt på motortrafikvejen FI-PI-LI.

ROM:
Sidste km sydpå mod slutmålet er hurtigt overstået,--- og vi ankommer næsten uden problemer til
campingpladsen, hvis man lige ser bort fra nødvendig vending på en lille landevej , --- og en stor
flok får,– der IKKE kender færdselsreglerne!
Happy Village er en campingplads i det bakkede område nord for Rom , tæt på Prima Porte
stationen. Der er ikke den flotteste service her --- og vi får modstridende oplysninger om, hvor vi
må ligge/være. Men vi finder en plads og vores vogn bliver igen sat, så køleskabet vender mod
nord! På den måde kan vi nogenlunde holde kulden på ca 10*.
Alt i denne ende af campingpladsen er godt slidt, men det fungerer, og der er varmt vand. I den
anden ende af pladsen ligger dog en ny sanitetsbygning, men desværre tror vi ikke, vi kan kommer
derop med vores vogntog, vejen derop er både stejl og smal, og pladserne små.
Fordelen ved denne plads er den gratis shuttlebus der kører mange gange om dagen til og fra
stationen Prima Porte, hvor S toget kører ind til Rom på 20 minutter. Og chaufføren sælger pladsen
bedre, end de gør i informationen! Godt humør, præcis og venlig!

Billetter til tog/metro/bus købes på stationen ( her Prima Porte) - 100 minutter for 1,5 Euro, nok til
at komme hele vejen frem til det man vil se, med flere forskellige forbindelser.

Rom skal opleves langsomt – der er så meget at se, at man ikke kan rumme det hele på én gang.
Første dag køber vi en billet til ”Hop on and hop off” bussen – 18 Euro. Den kører os rundt til alle
highlights, og der følger information fra en guide på alle sprog med – vi skal bare bruge de
medfølgende høretelefoner! Smart.

Vi hopper af ved Colosseum, starter her med at gå hele vejen rundt og fornemme atmosfæren her på
det gamle sted. Man bliver lidt stille. Det er så stort.
Bagefter kører vi videre med bussen gennem byen, og har et fint udsyn her på 1. sal i bussen til at
de smukke, imponerende og mangfoldige palazzo'er, piazza'er, og fontæner! Bussen starter og
stopper ved hovedbanegården Termini, og herfra går vi gennem byen tilbage mod vores togstation –
Flaminio. På vejen hertil ser vi bla.fra jordhøjde Republikpladsen, Barberini fortænen, Trevi
fontænen, Den Spanske Trappe og Piazza del Popolo. ”Desværre” er mange monumenter,
springvand og bygninger ved at bliver renoveret, så vi kan ikke se alt. F.eks. på Piazza del Popolo er
den store Obelisk med løverne helt pakket ind, heldigvis er de store springvand i begge ender af den
store plads til at nyde.
Der er et livligt folkeliv alle steder, unge og gamle, turister og romere. Og så er der alle
”selfie”stang sælgerne! Vi får også en kig på Corsoen, den store og fine shoppinggade - .

Næste dag er ”viet” til Vatikanet. Vi kører med shuttlebussen, tager toget til Flaminio og metroen til
Ottoviano San Pietro. Vejen mod Peterspladsen bliver mere og mere pakket --- der er andre der har
fået samme ide! Vi ser ikke den flotte Schweitzergarde nogen steder, men ind til Vatikanstaten står
soldater med en blå uniform af ældre dato - ! Man hensættes til middelalderen.
Det første, der rammer én, er de store Kolonader rundt om Peterspladsen. De er kæmpe høje, med
store søjler og inde under hænger de gamle lamper. Ude på selve Peterspladsen står mennesker i en
mega lang kø --- vi hører det tager min. 2 timer at komme ind i Peterskirken, så vi vælger at gå
videre i vores eget tempo.
Pladsen virker overvældende på én. Det er svært at løsrive sig, for stemningen er også speciel. Vi
vinker op til Pavens residens, men jeg tror ikke, han lige kiggede ud ad vinduet.
Herefter går turen til fods videre mod Castel Sant Angelo. For dem der har læst Da Vinci mysteriet,
vækker det sted mange minder. Det smukke lille Castel er intakt, selvom det er bygget ca 100 år e
K. Vi følger den flotte bro med statuerne på hen over Tiberen – (det minder os om Karlsbroen i
Prag). Videre langs Tiberen --- de store træer her giver god skygge på en varm dag. Vi har retning
mod vores Station ved Piazza del Popolo, og kommer på vores vej forbi flere store palazzoer.

Så bliver det en ”Rom pause” dag, - og Ole og Gisela vil til stranden. Så vi starter turen ud mod
vandet, – men strand er et andet begreb her end hjemme, – for det meste er private områder – det
koster penge at komme ind, og de er fyldt med grimme liggestole m.v. Vi får dog lige set lidt til Det
antikke Rom – Ostia , den gamle havn , inden vi vender hjemad igen. Vejret er fint – vi har 26* om
dagen og 14 om natten, og regn ser vi intet til.
Denne dag går turen til Piazza de Navona. Vi krydser os igennem fra metro stationen igennem den
indre by, med de mange gågader og smalle gyder, hvor kun de små biler kan komme igennem.
Tvivler på om ML'eren ville kunne passere uden at slå sidespejlene ind!
Vi er inde i et par kirker for at beundre malerierne, udsmykningen, der er brugt mange mange
penge i den katolske verden!
Endelig dukker en imponerende stor plads op foran os – Piazza de Navona med de 3 store
springvand: Flodernes Fontæne med obelisken i midten, og Morens Fontæne og Neptun fontænen i
ydersiderne. Her er bare et mylder af mennesker, cafeer og restauranter, stedet emmer af liv. Vi går
ind i den store kirke Sant Agnese In Agone, der ligge smukt og dominerende langs hele pladsen.
Overfor ligger en mindre kirke – Our Lady og the Sacred Heart – ikke mindre smuk , men lille og
næsten væk i mylderet.

Vi fortsætter på vores vej gennem de små gader, retning er Panteon, det ældst bevarede tempel fra
Romertiden, som blev bygget om/videre med kirken. Vi må også her ind og beundre bygningsværk,
der i den grad har tålt tiden tand. Det tager lang tid at komme rundt – og få kigget på det alt
sammen. Der er hul i loftet, og sollyset falder ind som en solkugle, der flytter sig på væggen - rundt
i den indre kuppel!

Så bliver det tid til ”Pizza i Rom, det må vi prøve. Lækkert. Finder et lille sted i en sidegade, sådan
skal det bare være i Rom!
På vejen op mod Den spanske Trappe igen, komme vi igennem de små gader omkring Corsoen –,
hvor alle de fine designerbutikker ligger som perler på en snor. Det store springvand ved Den
Spanske Trappe ikke dækket til, og mange drikker vand her. Det siges, at man godt kan drikke
vandet i alle Roms fontæner, at komme via de gamle aqua viadukter fra bjergene, turde bare ikke
forsøge selv!

Søndag - efter 6 gode dage i og omkring Rom – pakker vi og vender nordpå igen. Vi siger farvel til
Ole og Gisela, som vil køre mod Sydtyrol. Vi kører mod Lido de Venezia for at bruge en uges tid på
at bade og dase efter al den kultur. Vi tjekker ind på vores yndlingsplads Marina De Venezia og
hygger her 6 dage med swimmingpool, spa pools, strand, calzone på restauranten, marked i
Treporti. Vi ligger her til 20 Euro, pladsen er en super plads, tjek på alt, og fine fine forhold. Ses
ikke bedre i DK.

Hjemad over et par dage --- vi sover igen I Kipfenberg – og overnatter på Scandinavian Parks
parkeringsplads. Når lige en frokost hos gode venner i Korsør, før vi lander hjemme d. 22. om
eftermiddagen.
Kørte km. 5072 km. 25 dage – 8 camping/overnatningssteder.
Endnu en dejlig campingferie er ovre – og vi er velbeholdne hjemme igen.

Morgensol på Lidoen ---

